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  »موضوع محور«تفاسير موضوعي  شناسي روشتطبيقي  مطالعه

   گرايي اثباتو مكتب 
  19/11/1395تاريخ دريافت:                                                                              قاسم پورمحسن 

  22/4/1396تاريخ پذيرش:                                                                     يگينظرب ميمر
 

  چكيده  
تفسير موضوعي، نقش بسزايي در تعيين اقسام آن دارد. اين پرسش كه  شناسي روشبررسي 

و بر مبناي آن داراي  گيرد ميقرار  هايي شناسي روشتفسير موضوعي در بررسي تطبيقي با چه 
است.بر اين اساس، نوعي از تفسير  قرارگرفتهاست، محور اين پژوهش  هايي ويژگيچه 

بوط به يك موضوع را گردآوري و ديدگاه قرآن در آن مفسران، آيات مر كه آنموضوعي قر
با  شناختي روشناميده شده و به لحاظ » موضوع محور«، تفسير نمايند ميآن را ارائه  درباره

و  قرارگرفته، مورد بررسي تطبيقي گرايي اثباتيكي از مكاتب علوم انساني به نام مكتب 
تحليلي -ه شيوه توصيفي است.اين پژوهش ب آشكارشده ها آنوجوه اختالف و اشتراك 

در تفاسير موضوع محور را در تطبيق با مكتب »  ديدگاه قرآني« هاي ويژگيتا  كوشد مي
قرآن كريم، از جهت مباني » موضوع محور«و مفسران  گرايان اثباتمعرفي نمايد.  گرايي اثبات

يكديگر اختالف  زبان قرآن و قلمرو واقع با نمايي واقعديني،  هاي گزارهمهمي مانند معناداري 
و جايگاه  گرايي اثباتمكتب  شناختي روشهاي دارند. از سوي ديگر بر اساس ظرفيت

داراي  بايد مي، »قرآني نظريه«در آن، ديدگاه قرآني مبتني بر تفاسير موضوع محور،» نظريه«
 هاي مهمي مانند:  ابتناء بر آيات محكم، تبيين روابط علي و معلولي مبتني بر اصولويژگي
  و قابليت انتقال بين االذهاني باشد. شمولي جهانعقلي، 

  واژگان كليدي
  .، علوم انسانيگرايي اثبات، پژوهش تطبيقي، مكتب شناسي روش، موضوعيقرآن كريم، تفسير 

                                                 
                    دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه كاشانghasempour@mail.kashanu.ac.ir  
   (نويسنده مسئول) ياهللا بروجرد تيدانشگاه آاستاديار گروه علوم قرآن و حديث  

nazarbeigi1@gmail.com 
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  طرح مسئله
هاي عصري و همچنين به جهت در دوران معاصر به دليل پيدايش نيازها و پرسش

جايگاه ويژه قرآن در پاسخگويي به اين نيازها، رويكرد موضوعي به قرآن، اهميت 
تفسير موضوعي، بسياري از  وسيله بهتا  اند نمودهبيشتري  يافته  و مفسران كوشش 

كنند بديهي است كه نيل به اين مقصود، جز  گشايي گرهو نيازهاي فراروي را  ها پرسش
كه  شناسي روشتفسير موضوعي ميسر نخواهد شد.  شناسي روشبا دستيابي به 

اصلي آن تعيين مباني تفسير موضوعي و ارائه تعريفي دقيق از آن است. هر  هاي مايه بن
 شت. بسزايي در روش مفسر خواهد دا تأثيرتعريفي كه از تفسير موضوعي ارائه گردد، 

در حوزه تفسير موضوعي، انواع  شده انجام هاي پژوهشاز سويي ديگر، در بررسي 
تا با مباني از پيش  اند نمودهمختلفي براي تفسير موضوعي برشمرده و محققان كوشش 

  اقسام ذيل: اند قبيل، اقسامي را براي تفسير موضوعي در نظر بگيرند. از اين اي شده تعيين
تفسير  )؛18،ص 1،ج1367(مكارم شيرازي، ارتباطي-موضوعي اتحاديتفسير 

موضوعي  ؛ تفسير )29و28،ص1386،(هادوي نيا برون گرا-موضوعي درون گرا
 تفسير موضوعي تسلسل طبيعي؛ )16،ص 3-1،ج1376(مصباح يزدي،  خدامحور

 ،1421(مسلم، )؛ تفسير موضوعي اصطالحات 11،ص1،ج1389(اوحدي ابطحي، 
)؛ تفسير موضوعي درون 35ص و سور قرآن(همو، )34ص موضوعات(همو، ،)29ص

 قرآني(شيوه سنتي)، تفسير موضوعي تطبيقي(بين شيعه و سني و قرآن و كتاب مقدس)،
   .)29، ص6ش  ،1388(رضايي اصفهاني، اي رشته ميانتفسير موضوعي 

گردد، معيار دقيقي براي انواع و ها مشخص ميبنديكه از اين تقسيم گونه همان
موضوعي در دست نيست و تا زماني كه نتوان تعريف درستي از تفسير  روش تفسير

و روش آن ارائه داد، اين تشتت همچنان ادامه  ها ضرورتموضوعي مبتني بر اهداف، 
  خواهد داشت.

تفاسير   و تحليل، بررسي  دهد مياصلي اين پژوهش را تشكيل  مسئلهآنچه 
خواهد  است كه ميـ  ي تفسير موضوعييكي از انواع رويكردها مثابه بهـ  موضوع محور
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و جايگاه  ،گرايي اثباتدر مقايسه با مكتب  ويژه به تطبيقي  و شناسي روشاساس   بر
  .نمايد را تبيينآن  هاي شاخصه

 پيشينه و نوآوري. 1

وران معاصر تفسير موضوعي در ميان تفاسير كهن، در د هاي نمونه افزون بر وجود
 اهميت خاصي دارد.  شناسي روشبا لحاظ مباحث  ويژه به توجه به تفسير موضوعي

كه حول محور اين  ها نگاشتهترين اين توان به برخي از مهمدر اين ميان مي 
مباحث في التفسير «عبارتند از:  ها آن ترين مهماشاره نمود كه  اند پرداختهموضوع 

، صالح »لتطبيقالتفسير الموضوعي بين النظرية و ا«، مصطفي مسلم، و »الموضوعي
 .، هدايت جليلي»تفاسير موضوعي قرآن شناسي روش«عبدالفتاح خالدي. 

به اين موضوع پرداخته، از ادبيات علمي  اي رشتهاين آثار بيشتر با رويكرد درون 
جزئي از فلسفه  مثابه بهامروزه  شناسي روش آنكه حال. اند بردهكمتر بهره  شناسي روش

علم، داراي ادبيات و اصول موضوعه خويش است. همچنين آثار نامبرده در ارائه 
 ترين مهمدقيقي از اقسام تفسير موضوعي ناكام مانده، به بررسي مصداقي  بندي دسته

) و يا 1372اكتفا نموده (رك: جليلي،  ها آنتفاسير موضوعي معاصر و شرح و گزارش 
قرآن، اقسام تفسير موضوعي را به  هاي سورهد غرض واحد در با مفروض دانستن وجو

  )، تمام اثر1421(رك: مسلم، .اند دادهنوع تقليل  يك اين
هاي تطبيقي ميان  ، پژوهششناسي روش هاي مدلكلي،  و بر اساس برخي  در نگاه

 شناسي روشتوان  ها مي آن ازجملهاست.  شده انجام» الهيات«و » علم« شناسي روش
  را نام برد.  )9،ص 1384(طاهري،  و ايان باربور )1389(نصيري،ورفيننسي م

از چنين مطالعات تطبيقي در حوزه علوم ديني و  تري كلي هاي نمونههمچنين، 
رك: علي علوم انساني اسالمي در مدل پارادايمي كوهن صورت گرفته است (

يي براي چنين الگو تواند ميكه  )1392؛ ايمان و كالته ساداتي، 1389پوروحسني، 
قرار گيرد. بايد گفت كه در حوزه علوم اجتماعي و انساني   شناختي روش هاي پژوهش
بسياري از ديدگاه كوهن براي متمايز ساختن مكاتب مختلف علوم انساني  هاي استفاده

به  سه مكتب،  توان ميآنها در حوزه علوم انساني  ازجملهو اجتماعي به عمل آمد كه 
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 ،1391(بليكي،  اشاره كرد. 3و انتقادي 2، تفسيري1گرايي اثبات تحت عنوان مكاتب
  )1ص

تحت عنوان بازخواني نظريه  اي مقالهتخصصي و انحصاري اين موضوع،  صورت به
شهيد صدر در تفسير موضوعي قرآن كريم با تكيه بر انديشه هرمنوتيكي گادامر(اكبري 

كه ناظر به بررسي تطبيقي بعد  خورد مي) به چشم 37ص ،2ش ،1393و ديگران، 
هرمنوتيكي از مكتب  شناسي روشتفسير موضوعي شهيد صدر و  شناسي روش

  است. تفسيرگرايي
اين پژوهش، بر اساس مدل پارادايمي كوهن و  شناسي روشمدل برگزيده 

 عنوان به شناسي روشاو از مكاتب علوم انساني است. بر اين اساس  گانه سهتقسيمات 
، و در پيوند با اين مقاله گردد مييك پارادايم تلقي   مثابه به، گرايي اثباتب بخشي از مكت

كوشش شده تا اقسامي از تفاسير موضوعي قرآن به نام تفسير موضوع محور  كه محقق 
به دنبال استقراي آيات قرآني پيرامون يك موضوع و ارائه ديدگاه قرآني بر اساس آن 

مكتب «و اصول موضوعه، تحت عنوان يك و مباني  ها فرض پيشاست از جهت 
، مورد بررسي گرايي اثبات، با مكتب شناختي روشتلقي شده و به جهت » تفسيري

  تطبيقي قرار گيرد.
نقطه فارق پژوهش حاضر با تحقيقات پيرامون تفسير موضوعي  با اين توضيحات،

از ادبيات علمي موضوع  گيري بهره، و اي رشته ميانبر رويكرد تطبيقي،  تأكيد
  .نمايد مياست كه آن را از مطالعات پيشين خود متمايز  شناسي روش

  مفهوم شناسي. 2
اهميت  حائزپيش از ورود به مباحث اصلي پژوهش، تبيين برخي مفاهيم مهم 

 است.

  شناسي روش .2-1
شود، متشكل از واژه گفته مي» متدولوژي«، كه در زبان التين به آن 4شناسي روش

است (مشتق از واژه » در پيش گرفتن راهي«به معني دقيق » متد«است.مراد از » متد«
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است براي رسيدن  هايي گامو اُدوس (يعني راه)، معين كردن » در طول«يوناني متا يعني 
  )165،ص 1372خاص برداشت.(سروش، بانظمي بايد ميبه هدفي، كه 

 است: شده تعريفاز فلسفه علم است كه چنين  اي شاخه، وظيفه »شناسي روش«
هاي خاص تطبيق ساختار عام تئوري در هر يك از فنون بررسي و تحليل نقادانه شيوه«

محققان،  زعم بههمين بس كه  شناسي روش. درباره اهميت )166ص (همو،» ويژه علمي
لگوهاي هاي مختلف يك مقوله، در قالب ا كه جنبه شود ميمطالعه متدولوژيك باعث 

را  شناسي روشبا اين مقدمه فوائد  )50،ص12و11ش ،1379(دادگر، علمي تبيين شوند.
 صورت بهب)توليد علم  الف) ارائه آسان يك راه سخت؛«چنين دانست:  توان مي

  )24-27صص ،1391(پاكتچي، » اعتمادسازيجمعي؛ ج) 
وجود » تفسير موضوعي«هر يك از ابعاد  دربارههاي ديدگاهي فراواني كه  تفاوت

دارد حاكي از آن است كه قواعد و زبان مشتركي ميان مفسران قرآن درباره اين روش 
تفسير موضوعي را » شناسي روش« موضوع ضمن آنكه، نيل بهتفسيري وجود ندارد. اين 

   تفسير موضوعي هم دارد. شناسي روش؛ نشان از اهميت بحث از نمايد ميدشوارتر 

  »موضوع محور«تفسير موضوعي  .2-2
  است: شده تعريفتفسير موضوعي چنين   پژوهان قرآناز منظر برخي  مفسران و 

يك موضوع  دربارهمنظور از تفسير موضوعي اين است كه آيات مختلفي كه  -1
و  آوري جمعهاي مختلف آمده است،  در سراسر قرآن مجيد در حوادث و فرصت

آن موضوع و ابعاد آن روشن  دربارهگردد، و از مجموع آن نظر قرآن  بندي جمع
  )21،ص1ج ،1367 (مكارم شيرازي،شود.

در تفسير موضوعي تالش و كوشش بر اين است كه موضوعي از موضوعات  -2
قرآن بررسي  ديدگاهزندگي انسان در باب اعتقاد، جامعه يا مربوط به دنياي هستي، از 

 ،1421(صدر،  شود؛ مانند توحيد در قرآن، نبوت در قرآن، مكتب اقتصادي در قرآن، و...
تفسير موضوعي كوششي « و نيز در همين راستا تعريف ديگري آمده است: )23ص

 - مبتني بر تئوري – گردآورياست بشري در فهم روشمند پاسخي از قرآن، در سايه 
برخاسته از معارف بشري و احوال  -نده عملي و نظري آيات، به مسائل و موضوعات ز
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 ،1372(جليلي، » رود قرآن سخن حقي در آن باره دارد. كه انتظار مي -حيات جمعي
 )143ص

مقاصد قرآن كريم از خالل  حسب بهتفسير موضوعي علمي است كه مسائل را  -3
 )16،ص 1421(مسلم، كند. يك سوره يا بيشتر بررسي مي

 تعريف برگزيده 

بيشتر ناظر به موضوعات درون قرآني، تعريف دوم ناظر به مسائل و  تعريف اول، 
ي بيرون قرآن و تعريف سوم ناظر به مقصود و غرض سوره است. با اين ها پرسش

، تعريف »محورموضوع«توضيح، از ميان تعاريف مذكور، مقصود از تفاسير موضوعي 
آياتي كه درباره  گردآورياول است.مقصود از اين شيوه آن است كه پيش از هر چيز به 
قبلي اين  هاي داوري پيشيك موضوع در سراسر قرآن وارد شده است بپردازيم و بدون 

ها را بندي رابطه آن تفسير كنيم. سپس در يك جمع يك يكآيات را در كنار هم چيده و 
» ديدگاه قرآن«نظر گرفته و از مجموع آنها به يك ترسيم كلي، كه به آن با يكديگر در 

   .ميابي دستشود، پيرامون يك موضوع گفته مي
هستند كه در متن قرآن  هايي سرفصلگروهى از مفسران از آغاز در پى عناوين و 

و بايستى با تالش مفسر، آيات مرتبط با آن در يك سوره و يا در كلّ قرآن  شده مطرح
مورد سنجش قرار گيرد. براساس اين باور تعريفى كه از  شناسايى شود و

تفسير موضوعى «عبارت است از:  گيرد ميصورت » محورموضوع«تفسيرموضوعى 
دانشى است كه قضاياى قرآنى را كه هدف يكسانى دارند، از راه گردآورى آيات 

براساس شرايط معين،  پراكنده و وابسته به آن قضايا و مطالعه آنها به گونه خاص و
 ».گيرد ميفهم معانى آيات و شناخت عناصر قضايا و پيوند بين آنها، به بحث  قصد به

  )16،ص 1421، ، نقل از: مسلم7ص (زاهر،
با عناويني تحت عنوان  معموالًها ، در ساير پژوهش»موضوع محور« از تفسير

) و يا تفسير 31، ص6ش ،1388(رضايي اصفهاني، » درون قرآني«تفسير موضوعي 
ذكر  هم  ياد شده است. شايان )29،ص25،ش1386(هادوي نيا،» درون گرا«موضوعي 

 شود مياز آن ياد » موضوع محور«ن پژوهش با عنوان تفسير موضوعي است آنچه در اي
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 ريو تفسمحور  مسئلهدو تفسير موضوعي ديگر يعني، تفسير موضوعي قابل در م
 جداگانه؛كه واكاوي در ابعاد روشي آن را بايد در تحقيقي موضوعي انتقادي قرار دارد

  مورد بررسي قرار داد.

  پژوهش تطبيقي .2-3
 ،1391(پاكتچي، آيد.  به شمار مي 5هاي پژوهش پژوهش تطبيقي يكي از گونه

شناخت يك پديدار يا ديدگاه در پرتو «) پژوهش يا مطالعه تطبيقي 110و35صص 
) تصويرهاي گوناگوني از مطالعه تطبيقي وجود 294ص ،1388 مقايسه است.(قراملكي،

دارد كه مواردي مانند: مقايسه امور، بررسي وجوه اشتراك دو پديدار يا دو ديدگاه، 
ها از طريق مقايسه  بررسي موارد اختالف دو امر، روش سيستماتيك براي شناخت پديده

با آن به منظور كشف ها، اصل انگاشتن يك نظريه و انطباق نظريات ديگر  و تطبيق آن
 ترين محوريتوان برشمرد. اما  )، را مي293ص ها (همو، شباهت و همساني بين آن

  است. » ايبررسي مقايسه«شود،  مفهوم در چيستي مطالعه تطبيقي كه در بدو امر بيان مي
مطالعات تطبيقي خود داراي اقسام گوناگوني از قبيل مطالعه تطبيقي خرد، كالن، 

هاي موجود در تفسير روش«در اين پژوهش ميان » تطبيق«توازن است. متوازن و نام
كه هرمنوتيك و تفسير متون مقدس نيز » هاي علوم انساني شناسي روش«با » موضوعي

گردد. ذكر اين نكته  )، واقع مي110ص ،1391آن قرار دارد (ايمان،  هاي زيرمجموعهدر 
موضوعي به دليل تفاوت  تفسير شناسي روشضروري است كه بررسي تطبيقي در 
هاي موجود، از نوع مطالعه تطبيقي  شناسي روشساختاري ميان تفسير موضوعي با ديگر 

ها و  تعريف، ويژگي -كالن و از جهت مجهول بودن ابعاد و زواياي تفسير موضوعي
  آيند.  از نوع مطالعه تطبيقي نامتوازن به شمار مي -روش

  گرايي اثباتمكتب  .2-4
علوم انساني است، كه در آن علوم  شناختي روش، يكي از مكاتب گرايي اثبات

علوم طبيعي قلمداد شده است. پيروان اين روش معتقدند كه موضوعات  مثابه بهانساني 
گرايي در علوم انساني،  اثباتاجتماعي را بايد مانند امور طبيعي مورد مطالعه قرار داد. 
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ـ 1797( 6كه از سوي اگوست كنت متعلق به تفكر فلسفي آغاز قرن نوزدهم است
آن را گسترش  7و انديشمندان ديگري مانند اميل دوركيم گذاري شد ) پايه1857

  )33-30، صص1380دادند.(رك: ساروخاني،
هاي علوم طبيعي، به طراحي و  ها و روش نگرش كارگيري بهدر اين رويكرد با 

گرايان  شود. اثبات هاي كمي اقدام مي انجام تحقيقات علوم انساني بر اساس روش
معتقدند تنها يك منطق علمي وجود دارد كه آن هم منطق علوم طبيعي است.(بليكي، 

ايي است كه ه يافته از روش مجموعه سازمان منزله به). علوم انساني اثباتي 32،ص 1391
 تائيددرصدد تركيب منطق قياس با مشاهدات دقيق تجربي از رفتار فردي براي كشف و 

 ،(نيومنباشند. بيني الگوهاي عمومي از رفتار انسان مي قوانين علمي احتمالي، جهت پيش
  )63ص

تلقي » پارادايم«تحت عنوان يك كوهن،  شناسي روش، در گرايي اثباتمكتب 
 جاي بهعلوم انساني،  شناسي روشدر حوزه  طوركلي به )10،ص1996گردد. (كوهن،  مي

  )31ص ،1391. (بليكي، شود مياستفاده  8»پارادايم«از اصطالح  معموالً، »مكتب«
 هاي نوشتهمعنايي است، اما در  هاي ابهاماين واژه از زمان پيدايش خود داراي 

) و آن را 11،ص 1389ر،.(علي پو9شود ميهمچنان از آن استفاده  شناسي روشمربوط به 
  :اند نمودهتعريف  گونه اين

اي از اصول و قواعد هستي شناسانه، روش شناسانه، نظرگاهي حاصل از مجموعه«
و انسان شناسانه مستدل و عام بديهي و نيز مباني نظري، اصول  شناسانه معرفت

-حوزه هاي معيني در فعاليت علمي دانشمندان را با روشموضوعه و عناصر كالني كه 

كند؛ چارچوبي از مباني نظري و عناصر كالني كه هاي علمي (و معرفتي) هدايت مي
 )25ص  (همو، ».رودهاي علمي به كار ميبراي تحليل، سنجش، كشف و اصالح نظريه

و  شناختي معرفتيك پارادايم،از جهت  عنوان به گرايي اثباتبا اين توضيح، مكتب 
امري  مثابه بهساسي است كه عبارتند از: واقعيت ا مؤلفه، داراي  چند شناختي روش

(بليكي،  ، پژوهش فارغ از ارزش.داوري پيش هرگونهخالص، استقالل پژوهشگر از 
  )31ص ،1391
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  گرايي اثباتمكتب  و» موضوع محور«تفاسير  شناسي روشوجوه اختالف . 3
روش  ترين كهناين شيوه «گويد: يكي از محققان درباره روش تفسير موضوعي مي

مطالعه موضوعي قرآن است كه بر اساس روش تفسير قرآن به قرآن استوار شده است و 
به معاني و مقاصد آيات پي ببرد و  متني درونبا استفاده از قرائن نقلي  كوشد ميمحقق 

  )31ص ،6ش ،1388(رضايي اصفهاني، » نتايج جديدي به دست آورد
ضوعي، اين تفسير را در دو روش هاي تفسير مو نويسنده پيام قرآن درباره روش

براي تفسير موضوعي، دو روش وجود دارد: روش اول كه بعضي از «كند:  بيان مي
كه موضوعات مختلف را اعم از موضوعات  اند كردهمفسران براي كار خود انتخاب 

(تقوا، حسن خلق و...) را در كالم  اعتقادي(توحيد و معاد و...) يا موضوعات اخالقي
هاي اخالقي، بعضي  هاي فلسفي و كالمي، يا تحليل كنند و بعد از تحليل ميخود مطرح 

كند. روش دوم  شاهد ذكر مي عنوان بهاز آيات قرآن را كه در اين زمينه وارد شده است 
از هر چيز به گردآوري تمام آياتي كه درباره يك موضوع در  ماقبلاين است كه 

اين آيات را در كنار هم قرار داده   هاي يداور پيشسرتاسر قرآن وارد شده است بدون 
رابطه آنها را با يكديگر در نظر گرفته، و از  بندي جمعو يك تفسير كنيم، و بعد در يك 

  )32،ص1،ج1367(مكارم شيرازي، ». ميابي دستمجموع آنها به يك ترسيم كلي 
حتواي اين تفاسير بيشتر ناظر به م طوركلي بهبا توجه به تعاريفي كه ارائه شد، 

دروني قرآن بوده و تفسير آيات و ايجاد ارتباط ميان موضوعات مختلف قرآني براي 
 عمل  بهكه از تفسير موضوعي  هايي بندي تقسيممفسر در اولويت قرار دارد. در برخي 

. (هادوي اند ناميده» تفسير درون گرا«است، اين نوع از تفاسير موضوعي را  آمده 
گيرند عبارتند از:  تفاسيري كه در اين دسته قرار مي ترين مهم) 29،ص28،ش1386نيا،

آيت اهللا » پيام قرآن« نوشته آيت اهللا جعفر سبحاني،» منشور جاويد«و » مفاهيم القرآن«
اثر آيت اهللا جوادي آملي، مجموعه » تفسير موضوعي قرآن مجيد« مكارم شيرازي،

المدخل الي « باح يزدي و همچنين(جلد يك تا سه) نگاشته آيت اهللا مص» معارف قرآن«
  اثر سيد محمدباقر موحدي ابطحي.» التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

مجموعه تفاسير ياد شده، به ارائه طرحي جامع از موضوعات قرآن كريم از قبيل 
و...  شناسي جهانتوحيد، معاد، نبوت، اخالق، فطرت، انسان، سيره پيامبران، خداشناسي، 
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تا نظر قرآن كريم را در خصوص هر يك از اين  اند نمودهكوشش  و اند پرداخته
  موضوعات روشن نمايند. 

در  ويژه بهو تفسير قرآن كريم،  گرايي اثباتميان برخي مباني موجود در مكتب 
ها در اين بخش  هاي آشكاري وجود دارد كه ذكر آنحوزه تفسير موضوعي، تفاوت

  گردد.  ها اشاره مي تفاوت اين ترين مهمضروري است. در ادامه به 

 هاي ديني معناداري و اثبات پذيري گزاره. 3-1

هاي علمي را يافته حسي دانسته و  معتقدند كه همه مفاهيم علمي  داده گرايان اثبات
هاي راجع  (مانند مفهوم اتم، الكترون و ...) و قضاياي تحقيق پذير را بايد بتوان به گزاره

 آنكه حال) 197،ص1374اربور، حسي و نتايج تجربي مستقيم تحويل برد.(ب تأثراتبه 
است. يكي از مفسران » معناداري زبان قرآن«پذيرش اصل  درگروتفسير موضوعي 

 شناسي معرفتو  بيني جهانو  شناسي هستيها، در  پوزيتيويست«گويد:  مي باره دراين
ي را بايد در معيار خاص آن اثبات قضايا و مسائل هر علم كه آنمشكل دارند ... حاصل 

از امور محسوس و تجربه پذير باشد، راه اثبات آن حس و تجربه » معلوم«كرد؛ اگر 
است، اگر معلوم، مفهوم كلي باشد، راه اثبات آن، برهان عقلي است، اگر معلوم، مشهود 

يني و هاي د بنابراين، گزارهبهترين راه اثبات آن شهود است.  قلبي و عرفاني باشد،
اين امور، حس و  پذيري ابطالاخالقي، اثبات پذير و معنادار است، ليكن معيار اثبات يا 

  )113،ص1380جوادي آملي، ».(تجربه نيست

 زبان قرآن نمايي واقع. 3-2

ها است.  بودن يا شناختاري بودن آن نما واقعهاي قرآني  هاي گزاره يكي از ويژگي
هاي قرآني را غير شناخت گرا تلقي  ست كه گزارههايي ا اين نظريه در برابر ديدگاه

نمايند. مراد از نظريات غيرشناختاري در دين نظريه كليه كساني است كه به نحوي  مي
هاي  دانند. در بين ديدگاه و بدون پشتوانه واقعي مي نما واقعهاي ديني را غير گزاره

يتيويسم منطقي جاي غيرشناختاري در زبان دين، هم طرفداران و هم منتقدين به پوز
هاي منطقي قرار  ها مانند: الفرد اير و انتوني فلو در صف پوزيتويست از آن اي پارهدارند. 
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، زبان دين را گرايان اثبات كه هنگامي) 122،ص 25،ش1381گيرند.(ساجدي،  مي
هاي ديني و اخالقي را فاقد قابليت صدق و كذب قلمداد  تلقي نمايند و گزاره» معنا بي«

گرا تلقي  غيرواقعو  اي اسطورهآن، زبان دين را زباني  تبع بهنمايند، بديهي است كه 
  نمايند.

است. در اين  شناسي هستيو  شناسي انسانحقايقي در حوزة  ارائهزبان قرآن، زبان 
دهد.(همو) ضمن تصريح اكيد مفسران موضوعي اين  رائه ميهاي خاصي ا زمينه ديدگاه

 ؛ مصباح يزدي،113،ص1390(رك: جوادي آملي،» زبان قرآن نمايي واقع«دسته به 
و  شناسي هستيدر ارائه طرح جامعي از موضوعات ،تالش آنها  )449ص ،2، ج1384
فسران است. پذيرش قطعي اين اصل در ميان اين م در تفاسير مذكور گواه شناسي انسان

 نمودنمفسران در روشن  تأملي در فهرست موضوعات اين تفاسير نشان دهنده كوشش
حجم وسيعي از موضوعات مورد بررسي در اين تفاسير  از زبان قرآن است. اين جنبه

اختصاص داده شده است. مباحثي مانند  شناسي انسانو  شناسي هستيبه مباحث مهم 
ها، سحاب، حيات  شمس، قمر، نجوم، ابواب آسمان ها، ها و زمين، كوه خلقت آسمان

 ،1389(اوحدي ابطحي،  ها، حاالت گوناگون انسان، پيامبران روي زمين، آفرينش انسان
) 449ص ،2،ج1376(مصباح، شناسي هستيو  شناسي جهان) و طرح مباحثي مانند 12ص
  اين مطلب است. مؤيد

  قلمرو واقع. 3-3
به امر محسوس و مادي منحصر است و هستي  ، واقعيتگرايان اثباتاز ديدگاه 

 ،1383 (سعيدي روشن، شناختي پوزيتيويستي نوعي محدودنگري به واقعيت است.
هاي قرآن كريم  يكي از مباني نظريه معرفت بخشي معارف و آموزه كه درحالي) 98ص

هاي فيزيكي نبوده بلكه عالم مادي اعم از  اين است كه؛ جهان هستي منحصر در واقعيت
  )224ص مشهود و يا نامشهود تنها بخش كوچكي از جهان است.(همو،
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 گرايي اثباتو مكتب » موضوع محور«تفاسير   شناسي روشوجوه مشترك . 4

هاي مهمي با حوزه  از جهت مبنايي تفاوت گرايي اثباتكه آمد، مكتب  گونه همان
تلقي  معنا بيديني دارد. به اين دليل كه پيروان آن، زبان دين را زباني -مطالعات قرآني

هاي خود به محسوسات داده امر اجتماعي را مانند  نمايند و اصالت را در پژوهش مي
وم انساني هاي عل ، مورد انتقاد ديگر مكتباند كردههاي طبيعي قلمداد  پديده
موجب شده است تا از  آنچه) در اين بين 203-202ص ،1391(بليكي، .اند شده واقع

بهره بگيريم، » موضوع محور«تفاسير موضوعي  شناسي روشدر  گرايي اثباترويكرد 
است كه ميان اين دو مقوله وجود دارد. در ادامه  شناختي روشهاي  وجود برخي شباهت

 نماييم. اشاره ميها  آن ترين مهمبه برخي از 

 گرايي عيني. 4-1

 به«واقعيت  گويد ميتزي معرفي كرد كه  عنوان به توان ميرا  10»گرايي عينيت«
واقعيت به همان شكل كه هست  كه اينو مستقل از ذهن موجود است و » خود  خودي 

  )287،ص1389(في،  قابل فهم است.
ذهني كه درك فكري تعريف مكمل ديگري از عينيت، از اهميت حذف آن عناصر 

واقعيت عيني از طريق پاك كردن انديشه از  ازآنجاكهگيرد. كنند مايه ميما را تيره مي
حالت شناختي فاقد  عنوان به توان ميآيد، عينيت را عناصر ذهني فريبنده به دست مي

هاي ارزشي و مواردي مقوالت و مفاهيم پيشيني، خالي از تمايالت، هيجانات، قضاوت
يابي به شوند و به اين وسيله از دستين تعريف كرد كه ناچار باعث گمراهي ميشبيه ا

  )289ص .(همو،كنند ميحقيقت جلوگيري 
در  گرا اثباتمحقق  هاي فرض پيشرا عدم اجازه ورود  گرايي عينيشايد بتوان 

محقق در مكتب اثباتي معدوم  هاي داوري پيشو  ها فرض پيشتحقيق معرفي نمود: 
 )115ص ،1391نمايد. (ايمان،  را وارد نمي ها فرض پيشهستند و محقق اثباتي 

از سوي ديگر، تفاسير موضوع محور، حاكي از نوعي روي آورد در فهم متون  
) مبناي اين 151،ص3ج ،1390است.(رضايي اصفهاني،» 11روش سمانتيك«ديني به نام 

است كه در علم اصول به نام  معناداريمهم در  اي نظريهديني، روي آورد در فهم متون 



  275    و مكتب اثبات گرايي »موضوع محور«مطالعه تطبيقي روش شناسي تفاسير موضوعي 

نظريه داللت تصديقي در برابر نظريه داللت تصوري معروف و مقبول افتاده است. 
  ) 149ص ،3(همو،ج

. بر اند نظريهامروزه كساني چون گريس از فيلسوفان مغرب زمين طرفداران اين 
چه را كند آن ه است و مخاطب سعي ميقصد گويند درگرومبناي داللت تصديقي، معني 

و بدون اراده گوينده آن تهي فاقد معنا  نفسه فيكه گوينده قصد كرده، صيد كند. جمله، 
در مطالعات مربوط » محوري مؤلف«صدق و كذب است.(همو) در اين نظريه،  غيرقابل

وين از ديدگاه زبان شناسان، با عنا» هاي گوناگون آن وجوه و ساحت«و » معنا«به 
نيز مورد بررسي است » 13تعين معنايي متن«معنا و » 12قصدي بودن«ديگري مانند 

» موضوع محور«عناصر تفاسير ترين مهم). با اين توضيح، 124-91،ص 1390(واعظي،
(جوادي محوري مؤلف توان چنين برشمرد: را، با توجه به موضوعات گفته شده، مي

  )56،ص1383(واعظي، .تعين معنا و )29،ص1،ج1390آملي، 
كه محقق  بيقي چنين بايد  گفت كه همانگونهتط شناسي روشدر  با اين مقدمات،

نمايد و در  هاي طبيعي، مشاهده مي هاي اجتماعي را مانند پديده ، پديدهگرا اثبات
و  ها فرض پيش، مطالعه پديده بدون دخالت »عينيت«هاي خود بر اصالت  پژوهش

عي نيز در تفاسير خود، صرف آيات قرآن كريم را هيجانات، تكيه دارد، مفسران موضو
انحصاري در گردآوري آيات قرآن و عدم دخالت  گيري بهرهاند و مورد مطالعه قرار داده

خود  شده پذيرفتههاي مفسر را، اصول مسلم و  ها و باور ، عالقهها گيري جهتذهنيت، 
تعبير » تعين معنا« از آن به توان ميامري كه  14)145ص ،1390(واعظي،  اند دانسته

تفسيري خود گواه چنين مطلبي نمود.بررسي مقدمات برخي از اين مفسران درباره شيوه 
  است.

تفسير موضوعي هاي موجود در در معرفي روش» پيام قرآن«صاحب تفسير 
براي تفسير موضوعي، دو روش وجود دارد: روش اول كه بعضي از مفسران «گويد:  مي

كه موضوعات مختلف را اعم از موضوعات  اند كردهبراي كار خود انتخاب 
اعتقادي(توحيد و معاد و ...) يا موضوعات اخالقي(تقوا، حسن خلق و ...) در كالم 

هاي اخالقي، بعضي  هاي فلسفي و كالمي، يا تحليل كنند و بعد از تحليل خود مطرح مي
  كند. كر ميشاهد ذ عنوان بهاز آيات قرآن را كه در اين زمينه وارد شده است 
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از هر چيز به گردآوري تمام آياتي كه درباره يك  ماقبلروش دوم اين است كه 
قبل اين آيات را در  هاي داوري پيشموضوع در سرتاسر قرآن وارد شده است بدون 

رابطه آنها را با يكديگر  بندي جمعكنار هم چيده يك و يك تفسير كنيم، و بعد در يك 
 ،1367مكارم شيرازي، ».(ميابي دستآنها به يك ترسيم كلي در نظر گرفته، و از مجموع 

  )32ص ،1ج
است و معتقد است كه چون مفسر از  تر صحيحاز نظر اين نويسنده، روش دوم 

رود، همه چيز را از  چيزي ندارد و هم چون سايه به دنبال آيات قرآن مي مطلقاًخود 
اگر از كلمات ديگران  فهمد، و تمام همت او كشف محتواي آيات است، و قرآن مي

  گيرد در مرحله بعد و جداگانه خواهد بود. حتي از احاديث كمك مي
هردو در كاربست  گرا اثباتو مكتب » موضوع محور«هرچند تفاسير موضوعي  

، اشتراك نظر دارند، اما در تفاسير موضوع محور، شرايط و چگونگي »گرايي عيني«
هاي مفسر در تفسير، به دليل ماهيت متن فرض، عدم دخالت پيش»گرايي عيني«تحقق 

  شود.محور قرآن كريم، نيازمند بررسي است كه در ادامه به آن پرداخته مي
، اين تفاسير بر محوريت قصد و مراد »موضوع محور«بر اساس مقدمات مفسران  
اند تا با و معناي نهايي براي متن استوار است. مفسران اين دسته كوشش نموده مؤلف
ر قرار دادن آيات قرآن در تفسير موضوعي، به ديدگاه قرآن درباره موضوع مورد محو

توانند همه آيات قرآن  بررسي دست يابند.پرسش آن است كه آيا مفسران اين دسته مي
، تفسير نمايند؟ آيا داللت همه آيات قرآن، داللتي قطعي و »تعين معنا«كريم را با مبناي 

  ز قرآن براي فهم آيات نياز نيست؟ارهاي ديگري غير اآشكار است و به قراين و ابز
است.(بابايي، » علمي«و » علم«يكي از قواعد تفسير قرآن كريم، مبنا بودن 

) به اين معني كه كليه داليل و مستندات تفسير بايد از امور قطعي و 215،ص1379
» علمي«يا » علم«اصولي  اصطالح بهآن است باشد و  منزله بهيقيني و يا چيزي كه 

) در اصطالح علم اصول فقه، به دانش قطعي و يقيني و برهان 216باشد.(همو،ص 
شود و به ظني كه دليل قطعي بر  گفته مي» علم«عقلي و دليل نقلي مفيد قطع و يقين 

مثال،  عنوان بهشود. اعتبار آن باشد و نازل منزله علم به شمار آيد، علمي گفته مي
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شود و به ظواهر آيات كريمه و ناميده مي» علم«كريم و روايات متواتر  نصوص قرآن
  )29و28و18صص ،3،ج1368(مظفر، شود.گفته مي» علمي«خبر واحد معتبر

)، 219، ص1379(بابايي،   باشند مي» نصوص«، در آيات قرآن كريم، »علم«مصداق 
الفاظ آيات منظور از نصوص، داللتي قطعي است و آن در صورتي است كه داللت 

شود، با توجه به معاني وضعي و كاربردي مواد و  كريمه، بر معنايي كه از آن فهميده مي
فردي و تركيبي آن الفاظ در زبان عربي و با در نظر گرفتن قراين متصل و  ئتيه

منفصل، چنان واضح و صريح باشد كه احتمال خالف آن داده نشود و مقصود خدا 
  و اعتبار» نمايي واقع«و » قطع «بر كلمه  تأكيد )220همو،صبودن آن معنا قطعي باشد.(

در مكتب  گرايي عينيبا  مبحث  نوعي بهقطع در گفتار محققان در اين تعريف را بايد 
  مرتبط دانست.  گرايي اثبات

مبناي  كه اينرسد كه مفسران موضوع محور، به دليل  با اين توضيحات، به نظر مي
، اند نمودهه قرآن كريم درباره موضوع مورد نظر خود معرفي به ديدگا يابي دستخود را 

درباره تفسير آيات قرآن را ممنوع  داوري پيشپيش فرض و  هرگونهكه بر اساس آن، 
هاي زباني قرآن همگي در زمره  بايد توجه به اين مهم بنمايند كه داللت دانند، مي مي

است، و  16و برخي نيز احتمالي، بوده 15هاي آن ظني نصوص قرار ندارند و برخي داللت
هاي زباني خود در قرآن به آيات  خداوند متعال درباره ويژگي كه اينشايد بتوان گفت 

  محكم و متشابه اشاره كرده، ناظر بر اين مقوله است. 
 قبول قابلبر اين اساس تعين معنايي فقط درباره آيات محكم قرآن كريم و نصوص 

ها متفاوت  شود تا زبان قرآن از ديگر زبان موجب ميهايي كه  ويژگي ازجملهاست.  و 
باشد آن است كه اگر همه آيات قرآن داراي تعين معنايي باشند قرآن از مفسر خود 

(ع)، حديث بيت اهلخواهد بود و حديث معروف پيامبر درباره هماهنگي قرآن و  نياز بي
  ثقلين، داراي وجهي نخواهد بود.

موضوع «با توجه به توضيحاتي كه بيان شد، بايد دانست كه مفسران موضوعي 
از بررسي موضوعاتي  آنكه حال اند دانستههمه آيات قرآن را داراي تعين معنايي » محور

 اند كردهيابيم كه آياتي كه بررسي  كه در تفاسير ايشان وجود دارد به اين نكته دست مي
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ارائه آن  درصددو معارفي كه از سوي قرآن  بيشتر در قالب محكمات آيات است
  بيشتر ناظر بر اصول و مسلمات اعتقادي موجود در قرآن است.  اند برآمده

، »معاد در قرآن«، »نبوت در قرآن« ،»توحيد در قرآن«طرح مباحثي از قبيل: 
در  ناخودآگاه صورت بهو نظاير آن گواه آن است كه مفسران اين دسته » خداشناسي«

. به يك نمونه تفسيري از اين قبيل اند واردشدهصوص و آيات محكم قرآن كريم حوزه ن
هاى كلى و خطوط   قرآن كريم راه« گردد:  از سوي يكي از مفسران اين گروه اشاره مي

اى   توانيم زندگى سعادتمندانه  دهد كه با به كار بستن آنها مى  اصلى را به ما نشان مى
  داشته باشيم.

بُوْا : «فرمايد  قرآن كريم مى امِء واْالرِض ولِكْن َكذَّ ََراكت ِمَن السَّ َلَیهِْم  َْحنا  ََّقْوا لََف ُوا َو ات لَْو َاّن َاْهَل الُقرى آَم

ُبون َْكِس ُمهْ ِبام اكنُوْا  ْذ َ تشابهى در آن وجود  گونه هيچاين آيه يكى از محكماتى است كه  17»فََا
اى در آن   شك و شبهه گونه هيچندارد و چنان معناى صريح و روشنى دارد كه جاى 

در اين قالب زبانى، معنايى جز همان چيزى كه هر اهل زبان و  كه نحوي بهنيست، 
به  نيقائلانديشان و   فهمد قابل برداشت نيست؛ بگذريم از كج  آشناى به زبان عربى مى

هاى نو، كه ممكن است بگويند ما از كلمه ليل، نهار را   مختلف و برداشتهاى   قرائت
اين آيه، يكى از خطوط  كنيم  فهميم و از حجاب داشتن، عريان بودن را برداشت مى  مى

هاى معيشتى   راه درمان مشكالت اقتصادى و راه رفع مضيقه حال درعينكلىِ اعتقادى و 
  كند.   را بيان مى

آوردند و تقوا   هاى روى زمين ايمان مى  اگر اهل آبادى: اين است ترجمه آيه شريفه
گشوديم؛ ولى آنها   كردند هر آينه ما بركات آسمان و زمين را به روى آنها مى  پيشه مى

هاى خداوند ناسپاسى كردند و   تقوا پيشه نكردند، بلكه كفر ورزيدند و نسبت به نعمت
  )22و21،ص 1،ج 1394مصباح يزدي، ».(شدنددر نتيجه دچار مشكالت و انواع بالها 

» موضوع محور«در تفاسير موضوعي » تعين معنا«اين امر نتيجه تبعي مبنا بودن 
 نمايد.است كه بر اساس آن داللت آيات را قطعي مي
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 تبيين. 4-2

 (دهخدا، تبيين در لغت به معني  هويدا كردن، بيان كردن و آَشكار ساختن است.
تبيين «است:  شده تعريفاين اصطالح در فرهنگ علوم اجتماعي چنين  )300ص ،28ج

يك پديده، شناخت علل آن و همچنين جاي دادن آن است در پوشش قوانين كلي كه 
). 509ص ،1380نقل از ساروخاني،  25ص ،1366(رك: بيرو،  ».رسانند ميماهيت آن را 

  ان).(همرود ميبه كار » نظريه«اين اصطالح بيشتر به همراه 
هاي اجتماعي هستند و  از مشاهده پديده» نظريه«به دنبال ارائه  گرا اثباتمحققان 
هايي را بر اساس مشاهدات خود در توصيف  نمايند تا قوانين و نظريه كوشش مي

، داراي ساختار و »تبيين«، گرا اثباتاز ديدگاه محققان  هاي اجتماعي ارائه نمايند. پديده
هاي معيني از قبيل پيروي از اصل عليت ، عدم وجود تعارضات منطقي در  ويژگي

 ،1389است. (رك: في،  تكرارپذيرينظريه، سازگاري با حقايق مشاهده شده و 
  )234-230ص

است قانون عام، قابل سرايت  يافته سازمانتبيين علمي اثباتي، مبتني بر قوانين عام 
هاي متفاوت است. عام و روشمند بودن تبيين در  هاي تاريخي و فرهنگ ورهبه د
بايد چنين گفت كه  طوركلي بهاصالت عقالنيت در اين مكتب است.  مؤيد، گرايي اثبات

و عام است.(في،  شمول جهانبستر تبيين علمي اثباتي، روابط علت و معلول است كه 
، دانش واقعي، دانشي است كه توانايي نگرايا اثبات) همچنين  از ديدگاه 234،ص1389

داشته باشد. بدين معنا كه در مجاري علمي قرار گيرد و از سوي  18انتقال بين ذهني،
ديگران مورد بحث و گفتگو واقع شود و ديگر متفكران و كارشناسان نيز در آن سهيم 

  )108،ص1391شوند.(ايمان، 
داراي جايگاه  گرا اثباتاجتماعي در علوم » سازي نظريهتبيين و «با اين توضيحات، 

علمي باشد، محتاج  حقيقتاً كه ايناست. از اين ديدگاه،  علوم اجتماعي براي  اي ويژه
هايي درباره بعضي بينيپيش بندي صورتكشف قوانين عام و بر مبناي اين، محتاج 

 ).234، ص1389رفتارهاي انساني هستند.(في، 
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تبيين و «در مكتب اثباتي تحت عنوان  آنچه، شناختي روشدر يك بررسي 
قرآني » نظريه«تحت عنوان » موضوع محور«مورد توجه است، در تفاسير » سازي نظريه

  قابل طرح است.
 تأليفكه در كاربرد اين اصطالح در ميان  هايي مسامحهصرف نظر از برخي  

، 1، ش1392 و نظربيگي، ،(رك: قاسم پورخورد ميمربوط به تفسير موضوعي به چشم 
» ديدگاه قرآن«، هدف از چنين تفسيري را دستيابي به »موضوع محور«مفسران  .)27ص

  اند.  درباره موضوع مورد نظراعالم نموده
گردد كه اصطالح از بررسي تفاسير موضوع محور موجود، چنين استنباط مي

 ني،(سبحا» ديدگاه«كه از سوي مفسران آن » موضوع محور«در تفاسير موضوعي » تبيين«
 ،1ج ،1367؛ مكارم شيرازي، 12،ص1،ج1387؛ جوادي آملي، 36ص ،1ج ،1369
  ) ناميده شده است.24،ص3-1،ج 1376(مصباح يزدي، » نظر نهايي قرآن«و يا  )31ص

هردو در كاربست    گرا اثبات و مكتب» موضوع محور«تفاسير موضوعي  هرچند
ند، اما تبيين (بخوانيد نظريه) در سازي، اشتراك نظر دار، به معني نظريه»تبيين«مفهوم 
از قبيل ضرورت وجود رابطه علي، فراگيري و  هايي ويژگيداراي  گرايي اثباتمكتب 
، خاصيت بين االذهاني است. از اين منظر، تبيين ، در تفاسير موضوع محور شمولي جهان

  است: بررسي قابلبه شرح زير  ها ويژگيبه دليل دارا نبودن برخي 

  تبيين بدون تعيين ارتباط علي ميان مباحث .1- 4-2
و با فرض تعين  اند دادهدر ميان آيات  گزينشي انجام ن» موضوع محور«مفسران 

نتيجه  هرچند. اند پرداختهها  معنايي همه آيات قرآن، به بررسي موضوعات مربوط به آن
رآن كريم از عملي تفاسير ايشان بيشتر ناظر به موضوعات و مسائل بنيادين موجود در ق

قبيل اصل توحيد، معاد و نبوت است.عالوه بر آن، معارفي كه از سوي اين مفسران در 
، فاقد روابط علي و معلولي هستند و كمتر ارتباط اند شده ارائهتفسير موضوعات قرآني 
  است.  برقرارشدهها  علي و معلولي ميان آن

ه تا معارف را بر اساس هرچند مفسراني مانند آيت اهللا مصباح يزدي كوشش نمود
)، اما اين 24،ص3-1،ج1376تبيين نمايند (مصباح يزدي،  19»اهللا محوري« طرح
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در قرآن است،  شده مطرحبيشتر ناظر به علت غايي و نهايي معارف  بندي تقسيم
همگي اين مفسران، در تبيين جامعيت قرآن كريم، اين موضوع را ناظر به بعد  كه درحالي

هدف «گويد:  دانند.يكي از همين مفسران در اين خصوص مي هدايت بخشي انسان مي
هاي مختلف و تأمين سعادت او در دنيا  آدمي در زمينه جانبه همهكلي قرآن كريم هدايت 

و قوانين خاصي بر  سازوكارتلفي است كه و آخرت است، انسان نيز داراي ابعاد مخ
هايي(به نام علوم انساني و يا علوم اجتماعي)  ها حاكم است. اين قوانين در دانش آن

هاي  و فلسفه شناسي جامعهگيرد. با اين حال قرآن كتاب  مورد بحث و بررسي قرار مي
ت او مختلف نيست، كتاب هدايت بشر است و حاوي مطالب متنوعي است كه به هداي

شود و به هر موضوع تا بدان اندازه پرداخته كه اقتضاي حكمت و نياز واقعي  مربوط مي
بوده است و محتواي مباحث علمي در قرآن از  -در مسير سعادت جاودانه او -انسان

مقصد اصلي نيست، بلكه تبعي و مقدمي  ها آنكند و بيان  هايي تجاوز نمي حد اشاره
 )306ص همو،».(است

از سوي اين مفسران با ابعاد هدايتي  شده مطرحپس چگونه است كه ميان معارف 
و  تأثيرعدم توجه به  دربارهزندگي انساني ارتباطي برقرار نشده است؟يكي از محققان 

شد،  رويه غالب آن بوده كه هرچه در دين يافت مي«گويد:  تأثر مباحث اسالمي مي
آن يافت  برخالف اي نشانه كه آنگشته است؛ مگر  يامري ثابت و اليتغير تلقي م عنوان به

شده و هيچ جستجويي از  حكم متغير محسوب مي عنوان بهشود و در اين صورت 
شده است. اين رويه باعث شده است  نمي اند داده احكام ثابتي كه ريشه آن را تشكيل مي

ديشه اسالمي باشد و اجزاي ساختار ان مند نظامتا مباحث اسالمي فاقد نگرش كالن و 
در نهايت نظمي  هرچندآداب و ترتيبي كنار هم قرار گيرند. اين كنار هم آمدن،  هيچ بي

ها در يكديگر و تأثر آن تأثيرترابط منطقي اجزاء و نحوه  گاه هيچرا پديد آورده، ولي 
  )94-92،ص1383هادوي تهراني، ».(مورد كاوش و دقت نظر واقع نشده است

موضوع «تفاسير موضوعي  شناختي روشهاي  رورتبا اين توضيح يكي از ض
، تالش براي دستيابي به اصول علمي، قطعي و مسلم موجود در قرآن كريم در »محور

ارتباطي علي و منطقي با حقايق زندگي انسان است .اين ضرورت  بخصوص با در نظر 
  .هدد ميخود را بيشتر نشان  گرايي اثباتبا مكتب   اي مقايسهگرفتن  رهيافتي  



   20ياپي، پ1396سال دهم، شمارة دوم، بهار و تابستان  ،»ثيمطالعات قرآن و حد« يپژوهش يدوفصلنامه علم     282  

و فرا مكاني  فرازمانيهاي قرآني و بعد  تبيين بدون تعيين نسبت ميان ديدگاه. 2- 4-2
  هاآن

در مكتب اثباتي، ارائه قوانين عام و » تبيين« هاي كه آمد يكي از ويژگي گونه همان
هاي ديگر را دارا  هاي تاريخي و زمان است كه قابليت تعميم در همه دوره شمولي جهان
  باشد.

مثال  عنوان بهيكي از مباني مهم مفسران بزرگ است. » جاودانگي قرآن« مبناي
وجود اين مبنا در تفسير قرآن را مسلم » قرآني«عالمه طباطبايي(ره) با طرح داليل مهم 

دانسته است. عالمه طباطبايي با استناد به آيات قرآن در سه دسته، كه دسته اول با عنوان 
، )43و42 (فصلت: )، نفي باطل9:حفظ (حجر آيات جاودانگي قرآن؛ شامل آيات

، دسته دوم با عنوان آيات )89 :) و تبيان (نحل82 :، تدبر(نساء)23 :تحدي(بقره
) 90 :، تدبر(انعام)18 :)، هدايت(بقره19 :جاودانگي دعوت؛ مشتمل بر آيات انذار(انعام

جاودانگي  ، و دسته سوم با عنوان)21 :؛ بقره174 :قرآني(نساء هاي خطابو شموليت 
) و اظهار دين اسالم بر ساير اديان 3و 2 :رسالت پيامبر(ص)، شامل آيات بعثت (جمعه

 ،2، ش1393) به جاودانگي قرآن كريم استدالل كرده است. (رك: عليا نسب، 9 :(صف
  )159ص

، 2، ج1394(مصباح يزدي، » جاودانگي قرآن«مفسران به بعد  تأكيدعليرغم 
به ارتباط ميان معارف  اي اشاره) در اين تفاسير، 81،ص1387؛ جوادي آملي، 285ص

ها نشده است.  اينجا هم  موجود در تفاسير موضوع محور و بعد فرازماني و مكاني آن
 طوركلي بهگفت اين معارف  توان ميو از اين منظر  گرايي اثباتدر مقايسه با مكتب 

 -روابط علي داراي نسبت روشني با خصوصيت عموميت و فراگيري كه مبتني بر
  معلولي باشد، نيستند. 

(هادوي تهراني، » ثابت و متغير در دين«امروزه با طرح موضوعاتي از قبيل 
 در استخراج) تالش محققان 1370)، اسالم و مقتضيات زماني(مطهري، 391،ص1383

هاي فراواني به  از قرآن كريم است و در اين راستا نگاشته شمول جهانقواعدي عام و 
  . اند درآمدهرشته تحرير 
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هاي مهم تفاسير موضوع محور در تطبيق  اين در حالي است كه يكي از رسالت
 شمول جهان، تالش براي استخراج قواعد عام و گرايي اثباتبا مكتب  شناختي روش

ها را مخدوش نمايد. اين موضوع در  اند آنقرآن كريم است كه غبار زمان و تاريخ نتو
، تساهل(همان، )174، ص2تا، جفي سبيل(مقداد، بيفقه در برخي مسائل از قبيل قاعده ن

)داراي سابقه است كه توجه به 631، حل(همان، ص)66ص )، احسان(همان،160ص
  نمايد.  آنها ضرورت پرداختن به اين موضوعات در قرآن كريم را دوچندان مي

  تبيين با ويژگي تشتت موضوعي و دارا نبودن خاصيت بين االذهاني. 3- 4-2
خاصيت بين االذهاني  دارا بودنهاي دانش اثباتي، انتقال پذيري و  يكي از ويژگي

هاي موجود در تفاسير موضوعي داراي  بندي تقسيماست. اين در حالي است كه 
موضوعي است. به اين معني كه  بندي تقسيمها و اختالفات زيادي از جهت  پراكندگي

متفاوتي از ديگري براي معارف  بندي تقسيممفسران در تفسير موضوع محور، هريك 
 شناختي روشهاي مهم  با اين توضيح، يكي ديگر از ضرورت اند.قرآن ارائه نموده

است كه داراي خاصيت انتقال  اي شيوهتفاسير موضوع محور، تبيين موضوعات به 
  از زبان مشتركي تبعيت نمايد.پذيري بوده و 

موجود در مكتب  شناختي روشاز رهگذر مقايسه بين اصول  آنچهاز مجموعه 
در » ديدگاه قرآني«، طوركلي بهو ابعاد تفاسير موضوع محور بيان نموديم  گرايي اثبات

هاي آن از نقطه نظرات ياد هاي زير بوده و كاستيبايد معطوف به ويژگي اين تفاسير مي
  تكميل گردد.شده 
  بر آيات محكم و نصوص قرآن كريم  مبتني باشد.  .1
ميان معارف قرآن كريم و علوم انساني، كه در راستاي  يو معلولروابط علت   .2

 ، را روشن نمايد.اند شده طرحهدايت انسان در قرآن كريم 

 مبتني بر قواعد و اصول مسلم عقلي باشد. .3

 كاني باشد. و فرازماني و فرام شمول جهانداراي عناصري  .4

بتواند از سوي ديگر متفكران و  كه نحوي بهتوانايي انتقال بين ذهني داشته باشد  .5
 انديشمندان نيز مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 
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 گيري نتيجه

در قلمرو علوم  توان ميبر اساس اين  پژوهش، تفسير موضوعي قرآن كريم را  .1
  نمود.  شناسي روشانساني 
مهمي در علوم انساني از قبيل اثباتي، تفسيري و انتقادي  هاي شناسي روش .2

وجود دارد. يكي از اقسام مهم تفسير موضوعي، كه در آن مفسر به گردآوري آيات 
، به دهد ميمربوط به يك موضوع  پرداخته و در نهايت ديدگاه قرآن درباره آن را ارائه 

اين  شناختي روش هاي باهتشناميده شد و به دليل وجود برخي » موضوع محور«تفسير 
  قرار گرفت.  شناختي روشنوع تفسير با مكتب اثباتي مورد بررسي 

قرآن كريم، از جهت مباني مهمي مانند » موضوع محور«و مفسران  گرايان اثبات .3
زبان قرآن و قلمرو واقع با يكديگر اختالف دارند.  نمايي واقعديني،  هاي گزارهمعناداري 

هاي محقق در پژوهش و فرضت تالش براي  عدم دخالت پيشاز سوي ديگر به جه
  . باشند ميمشتركي  شناختي روشپردازي، داراي وجه نظريه

، ديدگاه قرآني مبتني بر گرايي اثباتمكتب  شناختي روشهاي بر اساس ظرفيت .4
هاي مهمي مانند: ابتناء بر آيات داراي ويژگي بايد مي، »نظريه«تفاسير موضوع محور، 

و قابليت انتقال  شمولي جهانمحكم، تبيين روابط علي و معلولي مبتني بر اصول عقلي، 
  بين االذهاني باشد.

  
  كتابنامه

 .، ترجمه فوالدوندقرآن كريم -

بازخواني نظريه شهيد صدر در تفسير موضوعي قرآن «)، 1393(اكبري، رضا و ديگران  -
 .2، شمارهمطالعات قرآن و حديث دوفصلنامه ،»نديشه هرمنوتيكي گادامركريم با تكيه بر ا

نجف  ،المدخل الي التفسير الموضوعي للقرآن الكريم)، 1389اوحدي ابطحي، محمدباقر ( -
  مطبعة اآلداب. :اشرف

، قم: پژوهشگاه حوزه و فلسفه روش تحقيق در علوم انساني ،)1391(ايمان، محمدتقي  -
  دانشگاه.

شناسي علوم انساني نزد انديشمندان  شرو ،)1392( احمد ،كالته ساداتي؛ محمدتقيايمان،  -
  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.مسلمان
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حوزه و دانشگاه،چاپ  :، قمتفسير قرآن شناسي روش)، 1379بابايي، علي اكبر و ديگران( -
  چهارم.

نشر دانشگاهي،  :تهران، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، علم و دين)، 1374باربور، ايان( -
 چاپ دوم.

، ترجمه سيد حميدرضا حسني، پارادايم هاي تحقيق در علوم انساني)، 1391بليكي، ( -
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :محمدتقي ايمان، مسعود ماجدي، قم

، تهران، روش تحقيق با تكيه بر حوزه علوم قرآن و حديث)، 1391( پاكتچي، احمد -
  اپ اول.دانشگاه امام صادق(ع)، چ

 ، تهران: كوير، چاپ اولتفاسير موضوعي قرآن شناسي روش)، 1372( جليلي، هدايت -

 ، قم: اسراء.دين شناسي)، 1380( جوادي آملي، عبداهللا -

، تحقيق: غالمعلي امين دين، قم: تفسير موضوعي قرآن كريم)، 1387جوادي آملي، عبداهللا ( -
  اسراء.

  .نشر اسراء ، قم:در هندسه معرفت دينيمنزلت عقل )، 1387جوادي آملي، عبداهللا ( -
فصلنامه پژوهشي ، »اقتصاد اسالمي شناسي روشو  شناسي معرفت«)، 1379دادگر، يداهللا( -

 .12و11، ش دانشگاه امام صادق(ع)

، قرآن و شيوه هاي تفسير موضوعي قرآن كريم)، 1388رضايي اصفهاني، محمد علي( -
  .6حديث، ش

(تاملي در معيارهاي غير  هاي قرآني گزاره ايينم واقع)، 1381ساجدي، ابوالفضل ( -
 25ش، قبساتاختاري در فهم زبان قرآن)، شن

، تهران: پژوهشگاه علوم روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي)، 1380باقر ( ساروخاني، -
 انساني و مطالعات فرهنگي.

 ، قم: موسسه امام صادق(ع).القرآنمفاهيم سبحاني، جعفر (بي تا)،  -

  ، قم: دارالقرآن كريم.منشور جاويد)، 1369سبحاني، جعفر( -
، شناسي فلسفي (گفتارهايي در فلسفه علوم تجربي)علم )،1372سروش، عبدالكريم ( -

  تهران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ اول.
پ چا قم: حوزه و دانشگاه، ،زبان قرآن و مسائل آن)، 1383سعيدي روشن، محمدباقر ( -

  اول.
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، قم: مركز االبحاث و الدراسات التخصصية المدرسة القرآنيةق)، 1421( محمد باقر صدر، -
 .للشهيد صدر

از ديدگاه ايان  شناسي روشهاي  علم و دين، توازي«)، 1384( محمدحسين طاهري، -
 .9ش  ،فصلنامه معرفت، »باربور

پژوهشگاه  :، قمدانش دينيپارادايم اجتهادي )، 1389( حميدرضا، ،حسني؛ علي پور، مهدي -
 ش.1389حوزه و دانشگاه، 

داليل جاودانگي قرآن از ديدگاه عالمه «)، 1393(ليال اميري،  ؛عليا نسب، ضياء الدين  -
  .، شماره دومقرآن در آيينه پژوهش، »طباطبايي

 :، ترجمه مرتضي مرديها، تهرانپارادايم شناسي علوم انساني)، 1389( في، برايان -
 .1389لعات راهبردي، چاپ دوم، پژوهشكده مطا

رهيافت روش شناسانه شهيد صدر در «)، 1392(مريم  ،نظربيگي؛ محسن  پور،قاسم -
 .، شماره اولدانشگاه پيام نور، تفسير و زبان قرآن، »موضوع نظريه قرآني

، مشهد: دانشگاه علوم اسالمي مطالعات ديني شناسي روش)، 1388احد فرامرز ( قراملكي، -
  .1388پنجم،  رضوي،  چاپ

، قم: (دانش مديريت در قرآن) تفسير موضوعي قرآن كريم)، 1393قوامي، صمصام الدين ( -
 معارف.

  ، دمشق: دارالعم،مباحث في التفسير الموضوعي)، 1421مسلم، مصطفي ( -

، تحقيق و نگارش محمود رجبي، قم: قرآن شناسي)، 1394مصباح يزدي، محمدتقي ( -
  . خميني وسسه آموزشي و پژوهشي امامم

آموزشي و پژوهشي امام  ، قم: موسسهمعارف قرآن)، 1376مصباح يزدي، محمدتقي (  -
  .خميني(ره)

سير موضوعي و كارآمدي آن در عرصه حكومت )، تف1384مصباح يزدي، محمدتقي ( -
  .96، معرفت، ش اسالمي

 .صدرا :، تهراناسالم و مقتضيات زمان، )1370مطهري، مرتضي ( -

 قم، دفتر تبليغات اسالمي. ،اصول الفقه)، 1368مظفر، محمدرضا ( -

، تحقيق: سيد محمد قاضي، قم: مجمع كنزالعرفان في فقه القرآنمقداد، فاضل (بي تا)،  -
 .جهاني تقريب مذاهب اسالمي

 ، قم: مدرسه اميرالمومنين.پيام قرآن)، 1367(و همكاران، مكارم شيرازي، ناصر  -
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، قم: علم و الهيات بررسي و نقد ديدگاه ننسي مورفي شناسي روش) 1389نصيري، منصور( -
 موسسه پژوهشي امام خميني.

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.  :، تهراندرآمدي بر هرمنوتيك)، 1383واعظي، احمد ( -
 . ، قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاهتننظريه تفسير م)، 1390واعظي، احمد ( -

  ، تهران، خانه فرد.ظام اقتصادي اسالممكتب و ن)، 1383هادوي تهراني، مهدي ( -
علمي قرآن  ـعلم و دين در پرتو روش تفسير موضوعي «)، 1386هادوي نيا، علي اصغر (  -

  25ش  ،فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز، »كريم (كاربرد آن در اقتصاد)
- Neuman, W.l, (2000) Social Research Methods, Question and 

Quantitative Approaches, press: Routledge. 
- Lakatos, (1978), Falsification and the Methodology if Scientific Research 

programs: Imre Lakatos Philosophical Papers, Worrall 8, G. ovrrie 
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   ها    يادداشت

                                                 
1. Positivism 
2. Interpretivism 
3. Critical 
4. Methodology 
5. Explanatory research 
6. August conte 
7  . Emile Durkhiem 

8. Paradeigma 
  11، ص1389 حسني،. رك: علي پور و 9

10. Objective  
11. Semantic 
12. Intertional 
13. Objective 

. گر چه بحث در امكان فهم و معرفت عيني و واقع نما قـدمتي طـوالني در تـاريخ انديشـه     14
هايي از شكاكيت معرفت شناختي ثبـت   فلسفي دارد و در ميان سوفسطائيان يونان باستان نمونه

شده است، اما در طي دو قرن اخير بحث در امكان يا عدم امكان دانش و معرفت عيني و واقـع  
هاي دانش  اهميت شده است و دامنه آن از حوزه فلسفه فراتر رفته و به همه عرصهنما بسيار پر 
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طبيعي و انساني، از جمله حوزه فهم متن و آثار هنري و ادبي كشيده شده است. مسـأله اصـلي   
آن است كه آيا در مطلق فهم و معرفت، اين ابژه و موضوع فهم و شناسـايي اسـت كـه عنصـر     

ها و دنياي ذهني  ن فهم است يا آنكه فهم از فاعل شناسا و پيش فرضهادي جريا تعيين كننده و
 ) 145، ص1385او شروع مي شود.(رك: واعظي، 

داللت ظني و آن در صورتي است كه داللت الفاظ آيات كريمه بر معنايي كه از آن فهميده . «15
نباشـد كـه    مي شود، با توجه به امور نامبرده آشكار باشد، ولي در حدي از وضوح و صـراحت 

احتمال خالف در آن داده نشود و در نتيجه مقصود خدا بودن آن معنا ظني باشد، البته ظني كـه  
  )220، ص1389و ديگران، (رك: بابايي  ».عقال در محاورات به آن اعتماد و احتجاج كنند

معنا داللت احتمالي در صورتي است كه با توجه به امور نامبرده، داللت الفاظ آيات بر آن . «16
آشكار نباشد و مقصود خدا بودن آن معنا محتمل باشد و منظور از احتمال در اينجا، اعم اسـت  

به آن اعتماد و احتجاج از احتمال در مقابل گمان مرجوح و گمان راجح كه عقال در محاورات 
 ».مي كنند

 96: عرافالا 17.

18. intersubjectivity 

قرار دهيم » اهللا«ى معارف قرآنى را  محور همه بهتر است«. ايشان در اين خصوص مي گويد:19
شناسى وارد  كه كامال با روح تعاليم قرآن، سازگار است و نخست به مسائل خداشناسى و انسان

شويم، سپس سايرمسائل انسانى را از راه تدبير و تربيت الهى نسبت به انسان مورد بحث قـرار  
آيد كه هم محور اصلى آنها اصالت  ست مىدهيم. بدين ترتيب، سيستم منسجمى از معارف به د

 ».باشد شنى مىهاى آن داراى پيوند و ترتيب رو حقيق دارد و هم حلقه


